
Obec Březina
Zastupitelstvo obce Březina

Obecně závazná vyhláška obce Březina č. 3/2016, o nočním klidu a
regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Březiny se na svém zasedání dne 12. září 2016 usnesením č. 7 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  na  základě
ustanovení  §  47  odst.  6  zákona  č.  200/1990  Sb.,  o  přestupcích,  ve  znění  pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Předmět 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,  při  nichž je
doba  nočního klidu  vymezena  dobou kratší  nebo  žádnou než stanoví  zákon  a  regulace
činností  v nevhodnou denní dobu, které by mohly svou hlučností  narušit veřejný pořádek
nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci. 

Čl. 2
Doba nočního klidu a omezení činnosti

1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1 V této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy.

2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu, pokud
takový den nenásleduje  po neděli  nebo po jiném dnu pracovního klidu,  veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk (sekačky na trávu a křovinořezy,
cirkulárky, motorové pily, sbíječky a stavební stroje, brusky, stavební řezačky, atd.). 

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou

kratší nebo žádnou

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
 

b)  v  době  konání  tradičních  událostí,  jejíž  datum  je  vzhledem  k  místním  tradicím
předvídatelné  Masopust,  Anenské  hody,  Pálení  čarodějnic,  Obecní  slavnosti  a  sportovní
akce, Štěpánský ohňostroj.
 

c) o Velikonočním pondělí.

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné
vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem
konání.

1) Dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního 
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména 
slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.



Čl. 4

Přechodná a zrušovací ustanovení

1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadní obecně závazné vyhlášky.

2)  Zrušuje  se  obecně  závazná  vyhláška  č.  1/2009  o  ochraně  nočního  klidu  a  regulace
hlučnosti ze dne 30. června 2009.

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2016.

...................................................                                ..........................................

              Ing. Mgr. Martina Burjanová                                         Mgr. Martin Habáň

                        místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.9.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 30.9.2016
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